بسم هللا الرحمن الرحيم

آ ؤ قرآ ن آؤر امنر ںيھجمس -آ سان رطےقي ےس (وكرس –)1
آاحتمن –( 1قبس )1-5 :لف امرسك50 :
ونٹ:آاحتمن ےسرياده هيآ ٹ يك رٹگنني ےه،آس ےيل آس وك يار يار دےتھكيرےيه۔ آسآاحتمن وك آيكيه كھٹيب ںيمركيا ےه۔ رشؤع ركےن ےك دعب
يك
اتكٹ وك يا لح وك مت د ھيے۔

وسآل ربمن :1ےچين دي يئگ آ وتين اك رتهمجےيجيك:

اَلْ َحمْ ُد

ِل ل
لُ

اكَ
اليَّ ُ

ْال ٰع َل لم ْي َنُُ٪ُ﴾ ٪

رَ لبُ

2

نَ ْستَعليْنُُ٪﴾ ٪

اكَ
وَاليَّ ُ

نَعْبدُ

ُا لهْ لدنَا

5

الْم ْستَقليْ َمُُ ٪ُ﴾ ٪

ص َر َ
ال ل
اطُ
الَّ لذ ُيْ َنُ

ص َر َ
ل
اطُ
غَيْ لرُ

نشاياٹ( 5 :هررطس ےكحيحص وجآٹ دےني رپ آيكنشان)

الْمَغْض ُوْ لبُ

6

ُا َنْعَمْ َ
تُ

عَلَيْ له ُْم

1

وَ َلُ

عَلَيْ له ْم۟الُ ٪
َّ
ٓال ليْ َنُُ٪﴾ ٪
الض ُ
7

نشاياٹ5 :

وسآل ربمن :2ےچين دےي ےئگوسآالٹ ےك وجآياٹ دےيجي:
 . aوكرس ( 1-امنر آؤر رگآرم)ںيم ےنتك آافلظ ںيھكيس ےگآؤر ؤه قرآ ن ںيم ينتك رمهبتآ ےئ ںيه؟

 . bںيمهآ رخٹ وك دنه ںيمرےتھك وهےئ ست ھچكركيا اچےيه ،وسر ٔه افهحت يك وكن يسآ يت ںيمه هياعدٹ اھكسيت ےه؟

 .cوج ولگامنر ڑپےتھ ںيهآن ےك ےيل داين ؤآ رخٹ ںيم ايك افدئے ںيه؟
ُ . dا ليَُّ َ
اكُنَ ْستَعليُْنُ رپ لمعركےن ےك ےيل داعؤن ےك دؤ رتهبني درآعئ ايك ںيه؟

 . eںيمه دني يك دوعٹ اك اكمركيا اچےيه۔ وسرهآافلهحت يك نك آ وتين ےس ںيمه هي يادداهين يتلم ےه؟

وسآل ربمن :3قرآ ن  /آداكروك ردنيگ ںيم ومعيم وطر رپ الوگ ركےن رپوسآالٹ۔

نشاياٹ5 :

 . iضعب ولگ ےتهك ںيه هك قرآ ن اك انھجمستهب لكشم اكم ےه،آهلل ےك اغيپم وك ےنھجمس ےك ےيلتهب سارے علوم ؤونفن يك رضؤرٹ ےهوت مه
ولوگن ںيم ےسيك يايترك سكيے ںيه هك قرآ نآ سان ےه ،آس ےك ےيل وكن سا رطهقيرياده ديفم ےه دؤرسؤن ےسرياده سج ےس ريغبيسك

ںيهُ :
نكھت ،آنھجل ےك ياساين قرآ ن ھجمس سكيے
س

مج
 .aامنر آؤر آ رخي ساٹ وسروتن وك ھيے
سيك
 . bرهگآيئ ےك ساھت رگآرم ھيے
 .cدھير ساري يملع اتكںيب ڑپےيھ
 . dفحصم ےكفلتخم رتممج ےك ظفل هب ظفل رتهمج وك ڑپےيھ۔
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 . iiست ےسرياده رضؤرٹ ڑپےن ؤآيل زيچرياده آتيمه ؤآيل ےه وس مه ےنھكيس اكآ اغر آيس ےس رك ںي ےگ۔ وكن سا هصح دؤرسؤن ےسريادهآمه
ےه؟
 . aرگآرم ےكآابسق
 . bآدآن
 .cؤُوض
 . dوسر ٔه افهحت
 . iiiمه ںيم ےستهب ےس ولگ امنر ڑپےتھ ںيه،آؤر ؤقت رپ ڑپےتھ ںيه ،دؤرسؤن وكامنر يك دوعٹ دےتي ںيه نكيل ؤه امنر ںيم ڑپيھ اجےن
وسروتن ،داعؤؤن آؤر آداكر وك ںيهن ھجمسراه ےه وت ايك ؤه امنر يكحالؤٹ وسحمس رك اتكس ےه؟ وتآ ےيئ مه ےسيكامنر ںيم وشخع ؤوضخع ديپآرك
سكيے ںيه؟ وكن سا رقفهامنر وك ؤمرث انبےن ںيمدمدرك اتكس ےه؟
 . aامنر وك حيحص ڑپانھ
 . bوصتر آؤر آاسحس ےك ساھت يالؤٹركيا
 .cامنر ںيم ڑپيھ اجےن ؤآيل وسره ،داع ؤآداكر وك رهٹ رهٹ رك ڑپانھ
 . dرياده ےسرياده وسرںيت يادركيا
 . ivںيمه آهلل يك ولخمق رپ وغر ؤركف ركيا اچےيه ،وسر ٔه افهحت يك وكن يسآ يت ںيمه هياعدٹ اھكسيت ےه؟
 .aاَعوْذ ُبلاِل لُملنَ َّ
ُالشيْ ٰط لنُالرَّ لجيْ لم ُ
 . bاَلْ َحمْد ل ه
بُالْعٰلَمليْ ُنَ
ُِللُرَ ل
 . cاَلرَّ ْحمٰنلُالرَّحليْم
كُي َ ْومل ل
ٰ . dم لل ل
ُالد ْي لُن
 . vآكير ،آنشان وخد وكتهب مكيه طلغاتهك ےه ،احالهكن ؤه يطلغ رپ وهيا ےه۔ںيمه هر اكم ںيمآهلل يك دهآيت يك رضؤرٹ ےه  ،ےسيجامنر ،اكم ےك
دؤرآن ،رھگ ںيم ،آ سف ںيم ،كالسرؤم ںيم امرٹك ؤريغه ںيم  ،وت وكن يسآ يت ںيمه ردنيگ ےك هر ومر رپ ديسےھ رآےتس يك دهآيت
بلطركےن يك دوعٹ ديتي ےه:
.a
.b
.c
.d

اُالصرَ َ
اط ُالْم ْستَقليْ ُمَ
ا ل ْه لدن َ ل
اط ُالَّ لذيْنَُاَنْعَمْ َ
صرَ َ
ت ُعَلَيْهل ُمْ
ل
غَيْرلُالْمَغْضوْ لُ
ب
َو َل َّ
ُالضال ل ْي َنُ
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كي
وسآل ربمن :4ميٹؤرك (آامتجتيع)ےك آيلپ شن رپوسآالٹ۔
.i

نشاياٹ5 :

آهللآربك اك اقتهض ےه هك مه آهلل ےكآاكحم رپ:
 . aرصف وخد يكردنيگ ںيم لمعركںي
 . bانتج وهےكس ،آےنپ رھگآؤر اخدنآن ےك اعممالٹ ںيم لمعركںي
 .cانتج وهےكس ،آےنپ اعمرشے ےس قلعتمآاكحم رپ لمعركںي
 . dست وجآياٹ حيحص ںيه

. ii

آدآن ےك وكن ےسآعالن رپ لمعركےن ےك ےيلآامتجتيع ينعي ميٹ ؤرك ياآيك ساھت لمركركيا رضؤري ےه؟
 . aاِلُأكْبَر
ُلُإٰله َ َّ
أشهَدُأَنْ َّ
ْ .b
ُإل ُاِل
ْ .c
أشهَدُأَنَّ ُم َحمَّ ًداُرَّسولُاهلل

. iii

آهلل يك ابعدٹ وه يا يسك يھب اكم ےك ےيل لمرك اكمركيا وه ،وكن يسآ يت ںيم (ينعي مت ست لمرك اكمركؤ) اكآاسحس داليا ےه؟
اُالصرَ َ
 . aا ل ْه لدن َ ل
اط ُالْم ْستَقليْمَُ
اط ُالَّ لذيْنَُاَنْعَمْ َ
ص َر َ
ت ُعَل َ ْيهل ُمْ
 .bل
اكُنَعْبد ُوَاليَّ َ
 . cاليَّ َ
اكُنَ ْست َ لعيْنُ
 . dوَ َل َّ
ُالضالليْنَُ

. iv

سكآ يت ںيم مهوك آهلل اعتيل ےنآامتجتيع ينعي هرآيك يك دهآيت ؤاكايميب ےك ےيل داعركےن يك ميلعت دي ےه؟
 . aاَلْ َحمْد ل ه
بُالْعٰلَمليْنَُ
ُِللُرَ ل
 . bاَلرَّ ْح ٰم لنُالرَّ لحيْ لُم

.v

اعمرشے ںيم مه وكآيك دؤرسے رپرمح ركيا اچےيه ياهكآهلل مه رپرمح ركے۔ وكن يسآ يت ںيمه هي ياٹ ياد داليت ےه؟
 . aاَلْ َحمْد ل ه
بُالْعٰلَمليْ ُنَ
ُِللُرَ ل
 . bاَلرَّ ْح ٰم لنُالرَّ لحيْ لُم

َُ . dحيَُّعَلىُال َّ
صٰلوة

كُي َ ْومل ل
 . cمٰلل ل
ُالديْ ُنل
اُالص َر َ
 . dا ل ْه لدن َ ل
ستَقليْمَُ ُ
اط ُالْم ُْ

كُي َ ْو لم ل
 . cمٰلل ل
ُالديْ لُن
اُالصرَ َ
 . dا ل ْه لدن َ ل
ستَقليْمَ ُ
اط ُالْم ُْ

وسآل ربمن :5ےچين دےي ےئگ ولمجنوك رعيب ںيم رتهمجےيجيك (هر وجآٹ ےك 2نشاياٹںيه):
4

نشاياٹ5 :

 . 1آن ست اك روسل ُ
 . 2سپآ ٹ ست ييك ںيه
 . 3آؤر مه ست املسمن ںيه
 .4آؤر آهلل امهرآ رٹ ےه
 . 5ايك ؤه املسمن وعرٹ ےه؟

وسآل ربمن :6رعيب ںيم وجآٹ دےيجي(هر وجآٹ ےك 2نشاياٹںيه):
َ . 1م ْنُ َرس ْول َ
ك؟ُ ُ

نشاياٹ5 :

 . 2هَل ُْأَنْتمْ ُمؤْملنونَ؟ُ ُ
 . 3مَ ْنُرَبُّكمْ؟ ُ
 . 4هَل ُْهل َي ُ َ
صال ل َحة؟ُ ُ
 . 5مَاُدليْن َ
ك؟ُ ُ
وسآل ربمن :7ےچين دےي ےئگ قرآ ين رقفؤن  /ولمجنوك آردؤ ںيم رتهمجےيجيك۔وسآل اك وجآٹ دےتيؤقت ےئنآافلظ ےك اعمينوك آامعتسل
نشاياٹ20 :
ےيجيك وج يرٹكي ںيم دےي ےئگںيه:
.1

هلل ل ُ
رَسولٌ ُ ُمل َن ُا ُ
ات ُ
ُوَلللْمؤْملنلي َن ُوَالْمؤْملن َ لُ

.3

ُرَبلهلُ:مل ْنُرَّب ل ُه ل ُ
ُعَنْهَ ُ:ر ل
ض َي ُاهللُعَنْهُ ُ

.5

رَب ل لهمُْ:مل ْنُرَّب ل له ُمْ ُ

.2

.4

ُ

5

.6
.7
.8
.9
. 10
. 11
. 12

لَهمُْ ُ:ف َلَهمُْ ُ ُ
ونَ
لمنْه ْم ُ:لمنْهم ُالْمؤْملن ُ
عَنْهمُْ:رَ ل
ض َي ُاهللُعَنْهمُْ ُ
كلتَاب َ
كُ(القْرَأُُْ:ڑپھ) ُ
كُُ:اقْرَأُْكلتَابَ َُ
ربُّكُ:أ َ َ
كُ ُ
نتُ َورَبُّ َُ
لَ َ
كُُ ُ
كُُ:ل ل ْي ُوَُلَ َُ
ملن ْ َ
نك ُ ُ
كُ:أَعوذ ُب لال َّر ْحمَـٰنلُمل َُ
ُ

. 13

رَب لكمُْ:مل ْنُرَّب لك ُمْ ُ
فليكمُْ:وَف لُي ْكمْ ُرَس ْوُلهُٗ ُ
لَكمُْ:لَكمُْدليْنكمْ ُ ُ
رب ليُ:إلنَّ َ
ُاِلَُرَب ليُ َورَبُّكمُْ ُ ُ
ملنلي ُ:ف َ لإنَّهُملن لي ُ

. 18

كلتَابنَاُ ُ:هٰ َذاُكلتَابنَاُ(هٰ َذاُ:هي) ُ
ر ُّبنَاَ ُ:وه َو ُ َر ُّبنَا ُ
رَس ُوْ ُل لنَاُ:عَ ٰٰلُرَسوْللنَا ُ

. 14
. 15
. 16
. 17

. 19
. 20
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